SÁRKÁNYVADÁSZAT
Ez a játék nem táblás játék, de kell hozzá egy behatárolt tér, ahova a játékot
szervezzük. Ebben a térben meghatározott szabályok szerint haladnak, mozognak a résztvevők.
Együttműködésére épül, ahol érvényesül az építő egymásrautaltság és az
egyéni felelősség. A játékban gyakorolhatják az információ-visszakeresést az
általunk megadott szövegeken belül. Szerepet kap még a kreatív gondolkodás, s a gyerekeknek nyilvánosan ki kell állni, mert saját egyéni elképzeléseiket kell megosztaniuk a többiekkel.
Kellékek

Információk

• Információcsíkok előkészítése (három eltérő színű
fénymásoló papírra, ha ez a
csoportképzés alapja).
• A sárkánytan kutatásához
minden témához öt-öt példány fénymásolat a szükséges információról.
• Rajzeszközök előkészítése a
sárkányrajzokhoz (rajzlapok,
zsírkréták, filctollak, festékek, illetve ami rendelkezésre áll).
• Feladatcsíkok borítékokban.

Ajánlott korosztály:
8–12 éveseknek.
Ajánlott létszám: 12–18 fő.
Csoportok száma: 3.

A játék menete
1. A játéktér kialakítása
Három jelképes sárkányfej, amely a háromféle feladat helyszíne is. A sárkányfejek hangulati elemek, díszletek, amelyek azért fontosak, mert kiemelnek a hétköznapi valóságos térből. A játék, mint közös tevékenység, maga is
kiemelkedik a hétköznapi tevékenységek sorából.
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2. Első próbatétel, belépő a játéktérbe
A belépő a játékba az, hogy résztvevők kutassák fel a sárkánytan alapvető
információit. A játék kezdete előtt a foglalkozás vezetője rejtse el a térben az
információt tartalmazó csíkokat. A gyerekeknek az a feladatuk, hogy mindegyikük találjon meg egy elrejtett információt. A csíkokat meg kell találni és
közzétenni, azaz hangosan fel kell olvasni ahhoz, hogy kiállják a próbát.
Figyeljünk a benső történésekre!

Tapasztalat

Sárkánykutatóvá az válhat, aki ismeri a sárkányok
természetét, szokásait. Ezen információk nélkül
túl veszélyes lenne a sárkány „szeme közé nézni”.
Ezért aki vállalkozik erre a nagy kalandra, saját
érdekében jól fel kell készülnie.

Viharos kutatásra
számíthatunk! Ez a
belépő nagyon felfokozza a résztvevők hangulatát.

Tipp

Színes fénymásolópapírból csíkokat készítünk, amelyekre egy-egy rövid
információ kerül a sárkányokról. Az információcsíkokat még a gyerekek
érkezése előtt elrejtjük abban a térben, ahol a játékot tervezzük. A játék
előtt gyűjtsünk annyi, szilványi méretű kavicsot vagy követ, ahány információcsíkot szeretnénk elrejteni. Még hangulatosabb, ha a köveket aranyszínű festékkel lefújjuk, és az információkat rejtő papírcsíkokat ezekhez a
kövekhez rögzíthetjük. Ezeket a kellékeket más játékok alkalmával is fel
tudjuk használni. Nagy csodálattal tölti el a gyerekeket.
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3. Sárkánykutatóvá avatás
Rövid „eskütétel” – hangsúlyozza a dolgok fontosságát és komolyságát.

Sárkánykutatóevá
avatás szöveg
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4. Szemközt a sárkánnyal
Ez a játék menetében azt jelenti, hogy a három csoport háromféle feladattal
dolgozik. A csoportok más-más sárkányfejjel néznek farkasszemet. Amikor
egy csoport belép egy sárkányfejbe, akkor a játékvezető kérje fel őket arra,
hogy húzzanak egy borítékot. A boríték tartalmazza a csoport feladatát. Egy
feladatot csak egyszer húzassunk ki, így minden résztvevő alaposan körbe
tudja járni a sárkányok világát.

Figyeljünk a benső történésekre!

Aki sárkánykutatóvá válik, nézzen a sárkány szeme közé, de azt is tudomásul kell vennie, hogy a sárkánynak három feje van, tehát a sárkánykutató háromszor három próbatétel kiállásával mondhatja el magáról, hogy ő
bizony megtette ezt a bátor cselekedetet. Bizonyságot is kell tennie a Sárkánykutatók Rendje előtt, hogy nem csak úgy mondja ezt magáról, hanem
valóban megtapasztalt egyet s mást a sárkányokról.
5. Beszámoló a Sárkánykutatók Rendje előtt
A három csoport, három helyszínen, három fordulóban – a beszámolók jóvoltából – nagy mennyiségű információt „tud begyűjteni”. Az adott idő (15–20
perc) leteltével a csoportok beszámolnak arról, amit megtudtak, kigondoltak
vagy megalkottak. A beszámolókat meghallgatva döntik el a résztvevők, hogy
valóságos tapasztalaton alapuló beszámolót hallottak, vagy sem.
Tapasztalat

Valamennyi sárkányfejhez tartozó próbatételnél, feladatnál nagyobb a „kínálat”, mint amennyi egy-egy játékhoz szükséges, de a játékvezető saját ízlése, vagy a játékot játszók igénye meghatározhatja, hogyan szelektálunk.
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Sárkányfejek a különböző feladattípusokkal
I. számú sárkányfej
Téma: Sárkányológia

A feladat célja, hogy a
gyerekek célirányosan kutassanak a rendelkezésükre
álló irodalomban. A 15–20
mondatnyi információból
készítsenek rövid összefoglaló ismertetőt, amel�lyel a nyilvános kiállást
gyakorolják.

A kutatáshoz szükséges információt hozzáférhetővé kell tenni, könyvek, esetleg fénymásolatok formájában, valamint a kutatási témát
meghatározó kérdéseket. Fénymásolatok segítségével minden csoporttag el tudja olvasni az
információkat a kérdés megválaszolásához.
Fontos, hogy a gyerekek megbeszéljék, értelmezzék az olvasottakat, hiszen át kell adniuk a
többieknek az általuk megtudottakat.

Figyelmeztető jelzés után átlépés a következő sárkányfejbe.
II. számú sárkányfej
Téma: Teóriák

A feladat célja, hogy a csoporttagok megadott témában, megadott ideig eszmét
cseréljenek egymással. Az
eszmecsere a kreativitást
ösztönzi, mert nincs rossz
megoldás. Számtalan variáció és lehetőség felmerülhet. Az ötletekből rövid
összefoglalót kell készíteniük, amivel a nyilvános
kiállást gyakorolják.

Kreatív feladat vár itt a résztvevőkre, amire ki kell találniuk a megoldást. Ösztönözzük
őket arra, hogy az első egy percben mindenki
önmagában gondolja végig, ami a feladattal
kapcsolatban eszébe jut, csak ezután osszák
meg egymással a gondolataikat. A gondolatok
megosztására javasoljuk a csoportszóforgót,
ami annyit jelent, hogy a csoportban körbe jár
a megszólalás lehetősége. Döntsék el, hogy a
beszámolót egy személyre bízzák vagy közösen
oldják meg.

Figyelmeztető jelzés után átlépés a következő sárkányfejbe.
III. számú sárkányfej
Téma: Alkosd meg!

A feladat célja, hogy a belső képek alkotás formájában is megjelenjenek, és
egymás számára megmutathatók legyenek.

Rajzeszközökre, valamint sárkányos illusztrációkra van szükség. Ennél a feladatnál dönthet
úgy a csoport, hogy egy közös alkotást hoz létre, amelyen valamennyi csoporttag dolgozik, de
úgy is, hogy egyénileg készítik el a rajzokat.

Figyelmeztető jelzés után átlépés a következő sárkányfejbe.
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A sárkánytan alapvető információi
A legendák szerint a sárkányok titkos aranykészletek urai.
Kínában a sárkány a magasabb rendű szellemek és az átváltozás isteni hatalmának jelképe, a császári család jelvényén is ott
díszelgett.
A kínai hagyomány szerint a sárkány az első, a négy szent teremtmény, vagyis a szerencsét hozó állatok közül.
A kínai hagyomány szerint a sárkány öt fő megjelenési formája:
• égi sárkány: az istenek mennyei lakhelyének őre,
• császári sárkány: az eső és a felkelő Nap szimbóluma,
• a sárkány jelképezi a világi hatalmakat,
• a sárkány a tengerek szarv nélküli ura és a tudósok bölcsességének mélysége,
• a sárkány a hegycsúcsok lakója, az államférfiak jelképe.
Sárkány van három-, hét-, kilenc-, tizenkét és huszonnégy fejű.
Van erdei és hegyi sárkány is.
A Báthory család címerében szereplő sárkány láplakó volt.
A székelyek sárkányai barlangokban élnek.
Van szárnyas és szárnyatlan sárkány.
A sárkány a tündérmesék elengedhetetlen kelléke.
A sárkány feladata, hogy próbára tegye az őt kihívó lovag
bátorságát.
A sárkány egy csodálatra méltó intelligens és tanult lény, akinek
nagyon érdekes az életmódja.
A sárkány sejtelmes tudás birtokosa.
Ősi kéziratok mesélnek sárkányokról.
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A sárkányok nagyon szeretik a drágaköveket és az ékszereket.
A sárkányok nagyon kedvelik a rejtvényeket.
A sárkányok nagyon büszkék.
A sárkányról úgy hiszik, hogy hosszú élettel ajándékozhatja meg
az embert.
A keresztény hagyomány szerint több szent is felvette a harcot
a sárkánnyal (Szent György, Szent Mihály, Szent Margit, Szent
Márta).
A Biblia a gonoszt sátánnak vagy ördögnek nevezi. Az ördög
olykor sárkány alakjában jelenik meg.
Sárkánynak nevezik a puska vagy pisztoly kakasát, amit a lövés
előtt fel kell húzni.

Tipp

Csoportalkotásra is használhatjuk ezt a ráhangoló feladatot úgy, hogy a
fénymásoláshoz három, eltérő színű papírt használunk. Például fehéret,
sárgát és kéket. Ha 15 főre tervezzük a játékot, öt darab fehér, öt darab
sárga és öt darab kék színű papírcsíkot rejtünk el. Egy résztvevő csak egy
információ felkutatására jogosult. Közösen döntik el, segítenek-e a többiek
annak, aki még nem talált csíkot magának, vagy ez az első teljesítendő próbatétel. Egy csoportba kerülnek azok, akik azonos színű színcsíkon találtak
információt. A három szín segítségével három csoportot alakíthatunk ki.

Kutatási témák és kérdések


A feladat célja, hogy a gyerekek célirányosan kutassanak a rendelkezésükre
A sárkányológia kutatási témái

álló irodalomban. A 15–20 mondatnyi információból készítsenek rövid összefoglaló ismertetőt, amellyel a nyilvános kiállást gyakorolják.
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1. Mit lehet tudni a sárkányok nevéről?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 11. p.

2. Mit lehet tudni a sárkányok pikkelyéről?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 17. old.

3. Milyen kapcsolatuk van a sárkányoknak a zenével?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 22. old.

4. Milyen kapcsolatuk van a sárkányoknak a rejtvényekkel?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 23–24. old.

5. Mit lehet tudni a sárkányok lakóhelyéről?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 25. old.

6. Mit lehet tudni a sárkányok örökségéről?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 44–45. old.

7. Mutassátok be a nagy földi sárkányt!
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 46. old.

8. Mit lehet tudni az aranysárkányról?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 74. old.

9. Mit lehet tudni a Sárkány Atyáról?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 36. old.

10. Mit lehet tudni a nőstény sárkányokról?
Irodalom a kérdéshez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. 38. old.
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Teóriák
A feladat célja, hogy a csoporttagok megadott témában megadott ideig eszmét cseréljenek egymással. Az eszmecsere a kreativitást ösztönzi, mert nincs
rossz megoldás. Számtalan variáció és lehetőség jöhet szóba. A felmerülő
ötletekből rövid összefoglalót kell készíteniük, amellyel a nyilvános kiállást
gyakorolják.

Tipp

Ha a fénymásolt kérdéseket, feladatokat kartondarabokra kasírozzuk, akkor többször felhasználható eszközkészlethez jutunk.

1. Sárkánykutatóként nyitott szemmel járva-kelve a nagyvilágban milyen jelek figyelmeztethetnek téged arra, hogy sárkány
közelében jársz? (Gondolj a környékbéli lakosok meséire,
különös beszámolóira, más kutatók jelenlétére, a lehetséges
nyomokra, a sárkány étkezési igényeire!)
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2. Nagy szerencse ért benneteket! Támogatást nyertetek egy
expedícióhoz Sárkányföldre. Az expedíciót nektek kell előkészíteni és megszervezni. Gondoljátok át alaposan és figyelmesen teendőiteket! Mi mindent szereznétek be, hogy
az összes fontos dolog meglegyen a megfelelő pillanatban?
Állítsatok össze a beszerzendőkről egy listát! Milyen szakembereket nyernétek meg, hogy csatlakozzanak az expedícióhoz? Elképzeléseiteket indokoljátok!
3. Elkötelezett sárkánykutatóként a világ számtalan pontján televíziókban, rádiókban, újságokban kaptok szót és nyilvánosságot. Fogalmazzatok meg nyilatkozataitokhoz egy kiáltványt,
amely még létező sárkányok megmentésére mozgósít, és hívja
fel a figyelmet.
4. Miért fontos, hogy a világból ne tűnjenek el a sárkányok?
Hogyan lehetne az embereknek és a sárkányoknak problémamentesen együtt élniük?
5. Sárkánykutató körökben köztudott, hogy néhány sárkány
bujdokol, de még él. Anyagi forrásokat kaptok, hogy létrehozzatok egy olyan rezervátumot, ahol biztonságban élhetnének
a Földön a sárkányok az emberek szomszédságában. Készítsetek tervet arra vonatkozóan, hogy milyen szempontoknak
kellene megfelelnie az általatok elkészített rezervátumnak!
Mekkora területre lenne szükségetek, és milyen körülményeket kívántok ott megteremteni?
6. Találjátok ki ember és sárkány kölcsönös előnyök elvére épülő
együttműködését! Milyen lehetne az a világ, ahol egymás boldogulását támogatja ember és sárkány? Melyik fajnak milyen
előnye, haszna lehetne ebből az együttműködésből?
7. Sárkányközelben élő kutatóként sok, sárkányoktól származó
dolog van a tulajdonodban. Gondold ki, mire vagy hogyan
lehetne hasznosítani a rendelkezésedre álló kincseket!
8. Miért érték és kincs a sárkányürülék, a sárkányfog, a sárkány‑
pikkely, a sárkánybőr, a sárkánycsont és a sárkányszarv?
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Alkosd meg!
A feladat célja, hogy a belső képek alkotás formájában is megjelenjenek, és
egymás számára megmutathatók legyenek.

1. Sárkánykutatók számára a sárkányszem olyan, mint a bölcsek köve. Akinek tulajdonában van a sárkány szeme, „jövőlátó” kőként vagy kristálygömbként is beszél róla. Rajzoljatok titokzatos sárkányszemeket, amelyek különböző
fénytartományokban is képesek látni jövőt és múltat!
2. Rajzoljatok sárkányszárnyat! Tanulmányozzátok a mellékelt
könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
3. Rajzoljatok sárkánypikkelyt! Tanulmányozzátok a mellékelt
könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
4. Rajzoljatok sárkányfejet! Tanulmányozzátok a mellékelt könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
5. Rajzoljatok sárkánybőrt! Tanulmányozzátok a mellékelt könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
6. Rajzoljatok sárkánylakot! Tanulmányozzátok a mellékelt könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
7. Rajzoljatok sárkánytojást! Tanulmányozzátok a mellékelt könyveket, de engedjétek szabadon szárnyalni a fantáziátokat!
Irodalom a kérdésekhez
Ciruelo, Cabral: Sárkányok. Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995.
Drake, Ernest: Sárkánytan. A nagy sárkányos könyv. Budapest, Egmont Kiadó, 2007.
Sárkányos könyv. Budapest, Móra Könyvkiadó, 1985.

Összegzés
Gondos előkészítést igénylő, de kellemes programra számíthatunk, ha napközis vagy szabadidős tevékenységnek választjuk a programot.
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